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Зміст освітньої програми 

Шифр  

Назва навчальних 

дисциплін, практик, 

курсових проектів 

(робіт), атестації 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Назва змістових модулів 

Форма 

атестац

ії 

1. Нормативна частина 

1.1. Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 1 

Мікроекономіка, 

макроекономіка та 

міжнародна економіка 

180 / 6,0 

1. Мікроекономіка 

2. Макроекономіка 

3. Міжнародна економіка 

екзаме

н 

ПП 2 Економіка підприємств 90 / 3,0 

1. Підприємство в соціально орієнтованій економіці 

2. Ресурсне забезпечення виробничої діяльності 

підприємства 

3. Економічний механізм функціонування та 

фінансові результати діяльності підприємства 

екзаме

н 

ПП 3 Прикладна статистика 90 / 3,0 

1. Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління 

2. Використання статистичних методів і моделей в 

управлінській діяльності 

екзаме

н 

ПП 4 Фінанси підприємств 90 / 3,0 

1. Фінансова оцінка ресурсів та організація 

фінансів підприємств, розрахункові та податкові 

відносини підприємств 

2. Управління фінансовими ресурсами та 

фінансовими потоками на підприємстві 

екзаме

н 

ПП 5 
Бухгалтерський та 

управлінський облік 
180 / 6,0 

1. Бухгалтерський облік 

2. Управлінський облік 

екзаме

н 

ПП 6 
Менеджмент та 

маркетинг 
180 / 6,0 

1. Менеджмент 

2. Маркетинг 

3. Маркетинговий менеджмент 

екзаме

н 

ПП 7 Стратегічне управління 90 / 3,0 

1. Теоретичні основи стратегічного управління та 

аналіз зовнішнього середовища організації 

2. Стратегії організації та особливості їх реалізації 

екзаме

н 

ПП 8 
Фінансовий 

менеджмент 
90 / 3,0 

1. Теоретичні основи фінансового менеджменту, 

особливості управління грошовими потоками та 

прибутком підприємств 

2. Управління активами, капіталом та інвестиціями 

підприємств 

екзаме

н 

ПП 9 Менеджмент персоналу 90 / 3,0 
1. Організація праці та кадрова політика 

2. Розвиток персоналу організації 

екзаме

н 

ПП 10 
Операційний 

менеджмент 
90 / 3,0 

1. Теорія операційного менеджменту 

2. Управління операційною діяльністю 

екзаме

н 

ПП 11 
Інформаційні системи в 

менеджменті 
90 / 3,0 

1. Типи, класифікація й організація інформаційних 

систем. Засоби обробки економічної інформації та 

бази даних 

2. Спеціалізовані інформаційні системи та 

віртуальні сервіси у бізнес-адмініструванні 

екзаме

н 

ПП 12 Господарське право  90 / 3,0 

1. Загальні положення господарського права 

України 

2. Особливості окремих видів господарських 

правовідносин 

диф. 

залік 

ПП 13 Інноваційні технології 120 / 4,0 
1. Організаційно-економічні передумови нововведень 

диф. 
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Шифр  

Назва навчальних 

дисциплін, практик, 

курсових проектів 

(робіт), атестації 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Назва змістових модулів 

Форма 

атестац

ії 

в житлово-

комунальному 

господарстві 

2. Реалізація нововведень і ефективність 

інноваційної діяльності сфери житлово-

комунального господарства 

залік 

ПП 14 

Особливості оцінки 

майна в сфері житлово-

комунального 

господарства 

135 / 4,5 

1. Теоретико-методологічні основи оцінки майна 

2. Прикладні механізми оцінки майна підприємств 

житлово-комунального господарства 

екзаме

н 

ПП 15 
Методологія наукових 

досліджень 
90 / 3,0 

1. Теоретичні основи науки та наукових 

економічних досліджень 

2. Методологічні основи наукового пізнання 

диф. 

залік 

ПП 16 
Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 
60 / 2,0 

1. Охорона праці в галузі 

2. Цивільний захист 

диф. 

залік 

ПП 17 Виробнича практика 180 / 6,0 

1. Особливості функціонування досліджуваного 

підприємства 

2. Моніторинг фінансово-господарської діяльності 

досліджуваного підприємства 

диф. 

залік 

ПП 18 
Переддипломна 

практика 
270 / 9,0 

1. Характеристика та особливості досліджуваного 

підприємства 

2. Дослідження фінансово-господарської діяльності 

досліджуваного підприємства 

диф. 

залік 

ПП 19 Магістерська робота 450 / 15,0 

1. Теоретико-методичні основи функціонування 

підприємств галузі 

2. Дослідження фінансово-господарської діяльності 

підприємств галузі 

3. Розробка та впровадження пропозицій щодо 

підвищення ефективності функціонування 

підприємств галузі 

4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 

захист 

Разом за циклом 2655 / 88,5  

Разом за нормативною 

частиною 

2655 / 88,5  

2. Вільний вибір студента 

2.1. Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок 1 

ВПП 

1 
Ділова комунікація 90 / 3,0 

1. Основи ділової комунікації 

2. Особа в діловому спілкуванні, прийоми 

формування комунікативних здібностей 

залік 

ВПП 

2 

Управління 

конкурентоздатністю 

підприємств міського 

господарства 

105 / 3,5 

1. Теоретичні основи конкурентоздатності 

підприємств міського господарства 

2. Управління конкурентоздатністю підприємств 

міського господарства 

залік 

ВПП 

3 

Антикризове 

управління в житлово-

комунальному 

господарстві 

150 / 5,0 

1. Основи антикризового управління в житлово-

комунальному господарстві 

2. Менеджмент в умовах кризових явищ на 

підприємствах житлово-комунального господарства 

залік 

ВПП 

4 

Державно-приватне 

партнерство як елемент 

бізнес-адміністрування 

120 / 4,0 

1. Загальна характеристика державного приватного 

партнерства 

2. Управління проектами державного приватного 

залік 
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Шифр  

Назва навчальних 

дисциплін, практик, 

курсових проектів 

(робіт), атестації 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Назва змістових модулів 

Форма 

атестац

ії 

партнерства 

ВПП 

5 

Управлінська 

результативність в 

житлово-комунальному 

господарстві 

105 / 3,5 

1. Зміст управлінської роботи та методи оцінки 

управлінської результативності в житлово-

комунальному господарстві 

2. Стратегічні фактори організаційного контексту 

управлінської результативності міського 

господарства 

залік 

ВПП 

6 

Тренінг курс Медіація 

у житлово-

комунальному 

господарстві 

105 / 3,5 

1. Теоретико-концептуальні і практичні основи 

медіації в бізнес-адмініструванні 

2. Інструменти медіації в бізнес-адмініструванні 
залік 

ВПП 

7 

Управління проектами 

в сфері житлово-

комунального 

господарства 

120 / 4,0 

1. Теоретичні основи управління проектами і 

програмами 

2. Управління проектами в сфері житлово-

комунального господарства 

залік 

ВПП 

8 

Фінансова безпека 

підприємств житлово-

комунального 

господарства 

150 / 5,0 

1. Фактори впливу на фінансову безпеку 

підприємства 

2. Методологія управління фінансовою безпекою 

підприємств житлово-комунального господарства 

залік 

Разом за блоком 1 945 / 31,5  

Блок 2 

ВПП 

9 
Бізнес-етика 90 / 3,0 

1. Бізнес-етика: предмет, специфіка, основні 

концепції 

2. Бізнес-етика як основа формування корпоративної 

культури та корпоративної етики бізнесу 

залік 

ВПП 

10 

Організація системи 

місцевого 

самоврядування 

105 / 3,5 

1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

2. Сфера повноваження та організація роботи 

органів місцевого самоврядування: вітчизняний та 

закордонний досвід 

залік 

ВПП 

11 
Зв'язки з громадкістю 150 / 5,0 

1. Теорія комунікації - наукова основа зв’язків з 

громадкістю та особливості комунікаційної 

системи українського суспільства 

2. Практична робота в галузі паблік рилейшнз 

залік 

ВПП 

12 

Паблік рилейшнз у 

бізнесі 
120 / 4,0 

1. Паблік рилейшнз у системі управління 

ринковою діяльністю підприємства 

2. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових 

ситуаціях 

залік 

ВПП 

13 
Бізнес-інформатика 105 / 3,5 

1. Основи бізнес-інформатики 

2. Аналіз інформаційних можливостей пошукових 

систем 

залік 

ВПП 

14 

Теорія сталого 

розвитку 
105 / 3,5 

1. Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку 

2. Сталий розвиток в Україні 
залік 

ВПП 

15 

Проектний підхід 

діяльності підприємств 

житлово-комунального 

господарства 

120 / 4,0 

1. Теоретичні основи управління проектами і 

програмами 

2. Управління проектами в сфері житлово-

комунального господарства 

залік 

ВПП Інституціональна 150 / 5,0 1. Інституціональна структура ринкової економіки залік 
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Шифр  

Назва навчальних 

дисциплін, практик, 

курсових проектів 

(робіт), атестації 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Назва змістових модулів 

Форма 

атестац

ії 

16 економіка 2. Сучасні напрямки інституціоналізму 

Разом за блоком 2 945 / 31,5  

Разом за циклом 945 / 31,5  

Разом за вибірковою 

частиною 

945 / 31,5  

Всього за освітньою 

програмою 

3600 / 120,0  

 
 


